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Radó Endre: Néhány lomblevél íényérzö szervérL

Haberlandt közismert munkájában „Die Lichtsinnes-

organe der Lauhhldtter"' ' úgy elméletileg, mint kísérletileg kimu-

tatta, hogy a fény irányát percipiáló szerveket csakis a levél

felületét borító epidermisen kell keresni. Az epidermis- sejtek

anatómiai szerkezetét optikailag tényleg alkalmasnak is találta,

st több lomblevélen oly berendezéseket is talált, a melyeknek
ffunkcziója a fény irányának a percipiálása. Vizsgálatai alapján

a fényérz szerveknek három típusát különböztette meg: 1. Az
epidermis-sejtek küls fala teljesen lapos, de a bels fala ;i

mesophyllum felé domborodó. 2. Az epidermis-sejtek küls fala

egész terjedelmében domború, a bels fala pedig lapos. Ennek
a. típusnak egyik altípusát képezik az olyan epidermis-sejtek, a

melyeknek a bels fala a mesophyllum felé is domborodik s

így a sejt egy biconvex lencséhez hasonlít. 3- Lokális fény-

érzékeny szervek, a mel3'^ek elszórva fordulnak el az epidermis-

sejtek között s a melyek igen különböz alakúak lehetnek.

E három, illetve négy típusba igyekszik beosztani F. S e e -

fried^ az általa megvizsgált, mintegy 60 darab, Graz környé-

kén otthonos, árnyékban él növény transversalisan heliotropikus

lomblevelének fényérz szerveit. E törekvése teljes mértékben
sikerült is és kimutatta, hogy a transversalisan heliotropikus

levelekkel bíró, s árnyékban él növényeink dorsiventralis lomb-

levelei is fel vannak szerelve fényérz szervekkel, még pedig

nagyrészt olyanokkal, a milyeneket Haberlandt túlnyomólag

trópusi növényekrl írt le.

Haberland t-on kívül tudtommal csak F. Seefried fog-

lalkozott (i. h.) újabb fényérz szervek leírásával. Haberlandt
elméletének — a mely mindinkább mint tény kezd kibontakozni
— egyik ftámasztékául tekintem az általánosítást s éppen azért

czélul tztem ki magamnak az eddig még meg nem vizsgált,

plagiotrópikus lomblevelek megfigyelésével újabb alakok kere-

sését. E czélból sorba vettem részint a budapesti egyetemi,

részint a kolozsvári egyetemi botanikus kert üvegházi növényei-

nek nagy részét. A megvizsgált loniblevelek mindenikébl nem
készítettem keresztmetszetet, hanem egyszeren egy felületi met-

szettel végrehajtottam a Hab er lan d t- féle „lencsekisérletet" ,^

a mely már eleve sejteti a fényérz szerv minémségét.
A megvizsgált lomblevelek túlnyomó része a Haberland t-

féle 2-ik típusba tartoztak, kevesebb volt a lapos epidermis-

sejtekkel borított lomblevelek száma. Mint a fény irányának a

percipiálására különösen alkalmas berendezést, külön kívánom

' Leipzig. W. Engelmann 1905.
^ F. Seefried. Über die Lichtsinnesorganc der Laubblatter einhei-

misclier Schattenpflanzeii. (Sitzungsber. der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften in Wien, Mathem.-naturw. Klasse ; Bd CXVI. Abt. I.)

» G. Haberlandt. i. h. 52. old.
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megemlíteni a papillaris epidermis-sejtekkel bíró lombleveleket.

A papillaris epideriuis- sejtek folytonosságára már S t a h P rámu-

tatott, de még nem ismerte fel ezen sejtek igazi jelentségét.

A papillaris epidermis-sejtekkel bíró levelek már a felület bár-

sonyosságáról is felismerhetk, a miért is S t a h 1 e lombleve-

leket „Sammetblatter" -éknek nevezte. A típus ugyanaz lévén,

mint a milyet Haberlandt az Anthurium Warocqueanum -on^

Ruelia Deveauana^^ stb.-nél talált, azért egyszeren csak fel-

sorolom azon növényeket, a melyeknek lomblevelein hasonló

berendezést találtam, ezek pedig a következk : Ardisia crispa,

Philodendron eruhescens, Fhilode^idron cuspidatum^ Piper longum,

Piper porphyrophyllum^ Mikania violacea^ Cypripedium venustum,

Cypripedium barbatum, Aristolochia brasilica^ Leptotes bicolor,

Calathea zebrina^ Echites rubro-venosa^ Scindapsus argyreus,

Campylobotrys sanguinea, Maranta Massangeana, Calathea War-
scewiczii.

Úgy a domború, mint pedig a papillaris epidermis-sejteknél

a fény-konczentráczióban az egész küls fal részt vesz. Vannak
azonban, mint már Haberlandt^ kimutatta, oly fénygyjt
epidermis-sejtek is, a melyeknél a fénygyjtést, a küls falnak

csak igen kis, rendesen czentrális része végzi. Ilyen berendezést

találtam a Desmodium gyrans-on, a hol (1. kép) az epidermis-

sejtek közepe táján a küls fal egyszerre kidomborodik. A küls
fal meglehetsen vékony, de a kiemelked papillában kissé meg-
vastagodik, a mi még alkalmasabbá teszi a fénysugarak össze-

gyjtésére. A metszetet chlorzinkjoddal, vagy sudan Ill-al kezelve

kitnik, hogy a sejtfal cellulosa-rétege van kissé megvastagodva,

a melyet kívülrl a vékony cuticula takar. A papilla a legtöbb

esetben oly domború, hogy a sejt bels falához simuló plasma-

réteget az összegyjtött fénysugaraknak csakis a szórási kúpja

éri, a mit a lencsekisérlet is bizonyít, mert a legkisebb világos

pont, tehát a fokus a hátsó falon belül a sejt lumenje

felé esik.

A mesophyllum dorsiventralis. A palisad egyréteg. A szi-

vacs-parenchimának, a palisad réteg alatt lev sejtjei igen szép

gyjtsejtekké alakultak át.

A levél fonákját ugyanolyan alkotású epidermis-sejtek bontják,

mint a levél színét. Ilyen esetet már Haberlandt is talált, a

mire azt mondja, hogy „Es wird ja nicht behauptet, dass allé

papillöse Epidermiszelien als Sammellinsen fungieren".^ mert a

papillaris epidermis- sejteknek még más funkcziójuk is lehet s így

a levél fonákán elforduló papillák legkevésbbé sem zárják ki

a levél színén elforduló papiliák lencseszerepét. Ugyanilyeneket

^ E. Stahl. Über biuite Laubbljitter. Annales du Jardin Bot. de

Buitenzorg. Vol. XIII. (1896) 187. old.
- G. Haberlandt. i. h. Tafel I, Fig. 7-8.
3 G. Haberlandt. i. h. 65. old. Taf. I. Fig. 15 ; Taf. II. Fig. 1—10.
* G. Haberlandt. i. h. 125. old.
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talált Seefried is az Aquilegia vulgaris-on,^ de Ö sem tartja

alkalmasnak a fény irányának a percipiálására, mert a küls fal

lokális megvastagodása a levél fonákán soha sem esik czentra-

lisan ; szóval bár hasonlóak, de még sincsenek teljesen úgy
alkotva, mint a levél színén lev epidermis- sejtek. Kisebb mér-
tékben ez utóbbi áll a Desmodium-ra is, a mennyiben a levél

fonákán lev papilla domborulata sokkal nagyobb sugarú körnek
felel meg, mint a levél színén levké s így a bels falhoz

simuló plasma-tömlnek nagyobb része lesz ugyan megvilágítva,

de nem oly intensive, a mi az inger létrejöttét mindenesetre
késlelteti. A levél színén lev epidermis-sejtek alkalmasabbak
tehát a fény irányának a percipiálására, mint a fonákán levk.
Mindamellett a levél fonákának a fényérzékenységét sem szabad

teljesen tagadni, mint azt még H a b e r 1 a n d t az 1905-ben meg-
jelent „LicMsinnesorgane" -ykh&w tette, de azóta is megváltoz-

tatta a nézetét.

A levél színét borító epidermis-sejtek küls falán lencse-

szer lokális sejtfalvastagodást találtam az Evonymus nana-n
(2-ik kép). A küls, kissé domború fal czentrális részén van e

falvastagodás. A kis planconvex lencse feltnen ers fénytörés.

Kénsavval kezelve nem változik, kénsav és chromsav feloldja

;

chlorzinkjoddal barnás-sárga reakcziot ad. a sudan III. pedig igen

szép pirosra színezi. Chlorzinkjoddal és sudan lll-al éppen azt

a reakcziot mutatja, mint a sejtfalnak a lencsét környez kutinizált

rétege. Ezek szerint tehát nem egyéb, mint a sejtfal Icutinizált

rétegének lokális megvastagoclása.

A lencsekísérlet igen szépen sikerül, s egyszersmind azt

is megmutatja, hogy nem minden, hanem csak egyes epidermis-

sejtek vannak gyjtlencsével ellátva, melyek a levél széle felé

srbben, a levél közepe felé ritkábban fordulnak el.

Már Haberlandt' {Fittonia Yerschaffeltii) és Seefried^
[Salvia pratensis) kimutatták, hogy a fényérz szervek szrkép-
letek visszafejldésébl is keletkezhetnek. E feltevés helyessége

mellett szól az a körülmény, hogy a már visszafejldött képletek

között elszórva találunk a fénykonczentráczióra kevésbbé vagy
egyáltalában nem alkalmas szröket, a melyek egyébként tel-

jesen megfelelnek a már visszafejldött szrképleteknek. A vissza-

fejldés akként megy végbe, hogy az eredetileg több sejtbl

álló szörképlet sejtjei közül rendesen csak a szr basaiis és

végs sejtje marad meg. A két sejt együttesen alkotja a fény-

érzékeny szervet, a mennyiben a végs sejt mint fénygyjt,
a basaiis sejt pedig mint érz sejt szerepel.

Úgy a Fittonia Yerschaffeltii, (H a b e r 1 a n d t), mint a

Salvia pratensis (Seefried) fényérz szerveinek fénygyjt

1 F. Seefried. i. h. 7. old. (1317).
- G. H a b e r 1 a n d t. i. h. Taf. III. Fig. 3—6.
=> F. S e e f r i e d. i. h. Taf. lí. Fig. 48—52.
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sejtjei biconvex lencséhez közel álló alakúak, bár a Fittonia

V. egyik variáczióján és a Salvia |).-eu a sejt fels része kis

kúppá van kihúzva, a mit arra vezethetünk vissza, hogy itt a

szrképletnek fényérz készülékké való visszafejldése még nem
ment teljesen végbe.

A lencse, illetve lencseszer fénygyjt sejtalakok mellé

iktathatom a hiq) alakú sejteket is a 8alvia sjdendens, Hemi-
graphis Decaisneana, Eranthemum igneum és az Eranthemum
Schomburqki-n végzett vizsgálataim alapján.

A Salvia splendens (3-ik kép) tipikus transversalisan helio-

tropikus lomblevel növény. Az epidermis-sejtek hasonló alakúak,

mint a milyeneket a Desmodmm gyrans-ná\ leírtam. Egyes epi-

dermis-sejtek tetején azonban egy kis egyenes, hegyes kúp-
alakú sejtet találunk, a mely ersebben fénytör sejtnedvvel és

viszonylagosan nagy sejtmaggal van ellátva. A kúp az epidermis-

sejt küls falának czentrális részén foglal helyet. A kúp küls
fala nem vastagabb, mint a többi epidermis-sejt küls fala, a

bels fala ellenben, a melyik az epidermis-sejtbl választja el,

felette vékony. A kúp alatt lev sejt valamivel nagyobb, mint a

környez apidermis-sejt s a bels fala, mint a többi epidermis-

sejtnél, a mesophyllum felé domborodó, a mi még elnyös
a fény irányának a percipiálására. A kúp csúcsánál lev
szög 35°.

Ez az egész szerv egy vagy több sejtbl álló szrképlet vissza-

fejldésébl keletkezett, a melybl csak a csúcssejt — a kúp
— és a basalis sejt maradt meg. Még teljesen vissza nem fej-

ldött szrképletet, a melyeknél t. i. a basalis- és a csúcs-sejt

között még 2—3 sejt vnn iktatva, kevés számmal még most is

találhatunk az epidermis-sejtek között. A kúpalakú sejtet a

lencsét helyettesít fénygyjt sejtnek, a basalis sejtet pedig

érzsejtnek tekintem ; ezt a lencsekisérlet is igazolja, mert a

világos pont a basalis sejt hátsó falának szintjébe, tehát a

hátsó falhoz simuló fényérz plasmatömlt éri.

A levél lemezére merlegesen es fénysugár a kúp falához

érve, egy része visszaverdik, a másik része elle'.iben behatol a

kúpba. A kúpalakú sejt plasmája és sejtnedve igen átlátszó és

tiszta úgy, hogy — a mint azt Haberlandt is tette — a sejt

tartalmának a fénytörését egyenlnek vehetjük a víz fénytöré-

sével, a melynek törésmutatója l^/^. A fénysugárnak a sejtbe

hatolt része tehát srbb közegbe jutván, a beesési merlegeshez
töretik. A kúp felületét egy nívóban ér fénysugarak a kúj)

tengelyében találkoznak s ott egy világos pont keletkezik. A kúp
oldalának hajlása egyenletes lévén, a világos pontok közvetlenül

egymás alá kerülnek s így egy világos tengely jön létre, a mely
a kúp szimmetriái tengelyének felel meg. E tengely, a kúp és

a basalis sejtet elválasztó vékony falon keresztül hatolva a

basalis sejtben folytatódik s lenyúlik a basalis sejt hátsó faláig

és az ide simuló plasmában létrehozza a megvilágításbeli különb-



Fényérz epidermis-sejtek

:

1. Desmodium gyrans, 2, Evonymus nana,

3. Salvia splendens, 4. Hemigraphis, Decais-

neana, 5. Eranthemum igneum, 6, U. a.,

7. Eranthemum Schomburgkii, 8. Gallisia

repens, 9. U, a., 10. U. a.
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séget. így áll a dolog, ha a levél heliotropikus egyensúlyban,

vagyis az assziniiláczióra nézve kedvez megvilágításban van.

A hegyes szög alatt érkez sugarak azonban a kúp felüle-

tének a beesési iránynyal szemben fekv részével vagy parallel

haladnak, vagy oly kis szög alatt érik azt, hogy totális reflexiót

szenvednek. A kúpfelületnek a sugarak beesési iránya felé es
része a már említett módon összegyjti a fénysugarakat, de a
világos pont nem esik többet a czentrumba, hanem a sugarak
beesési irányával ellenkez oldalon exczentrikus állást foglal el

;

az egész világos pont pedig körtealakú lesz, vékonyabb végévri
a kerület felé fordulva. Errl kísérletileg is meggyzdhetünk,
ha ugyanis egy felülrl jöv fényforrás (villanylámpa) alá egy
vízzel telt kúpalakú üvegedényt tartunk s az alája helyezett

papírlapon vizsgálhatjuk a fent leirt tüneményt.

A levél fonákán ugyanolyan berendezés epidermis-sejteket

találhatunk, mint a levél színén ; a lencsekísérlet a levél foná-

káról vett felületi metszettel is épp oly jól sikerül, akár csak a
színérl metszett epidermis- sejtekkel.

Kúpalakú fénygyjt sejttel ellátott fényérz szervet talál-

tam a Hemigraphis Decaisneana-n (4-ik kép).

A kissé domború epidermis-sejtek között elszórva, nem
nagyon srn találjuk a fényérz szerveket. A fényérzékeny szerv

éppen úgy, mint a Salvia splendens-en basalis-, érz- és csúcs-

fénygyjt-részbl áll. A basalis rész 2—4 nagy, az epidermis-

sejtek nívójából kiemelked sejtcsoportból áll. E sejtcsoport

közepére van a kúpalakú gyjtsejt helyezve. A kúp csúcsánál

36°-os szög van. A kúp csúcsától kezddleg eleinte ugj-anazon
szög alatt szélesedik, az aljához közel azonban hirtelen kitágul

és hozzásimul a szerv basalis sejtcsoportjához, a melyeknek
a küls fala kifelé domborodik. Ilyen formájú szerv küls fala

háromféle felületbl fog állani, ú. m. egy domború, majd egy
homorú részbl, a mely egy 72° alatt hajló egyenes falrészben

folytatódik.

A lencsekísérletet végrehajtva azt tapasztaljuk, hogy a szerv

közepén egy igen világos pont van, a melyet a kúp egyenes
fallal bíró része hoz létre. E világos zónát egy sötét gyr veszi

körül, a melyet a küls fal homorú részletének tulajdoníthatunk.

A homorú felület tudvalevleg mint szórólencse mködik s így
az oda esett fénysugarak a szomszéd területekre szóratnak, míg
a sötéten maradt gyrre csak igen kevés fénysugár jut. A sötét

gyrre ismét egy világos öv következik, a mely azonban nincsen
oly ersen megvilágítva, mint a czentrumban lev világos rész.

A legküls világos zónára a basalis sejtek domború falai gyjtik
össze a fénysugarakat. E különbözen megvilágított zónák kon-
czentrikusan vannak elhelyezve, a mi teljesen megfelel a szerv

küls falánál található háromféle felületféleségnek.

A fent említett megvilágításbeli különbség legszebben a
basalis sejtek bels falainak a nívójában látható s így az
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azokhoz simuló piasmatömlt kell fényérzékenynek tekintenünk.

A Salvia splendens fényérz szervének basalis része csah egy

sejtbl áll és hátsó falának a közepére esik a világos pont.

A Hemigraphis Decaisneana-n azonban a fénygyújtsejt alatt

2—4 sejt foglal helyet úgy, hogy a világos pont — feltéve, hogy
a levél heliotropikus egyensúlyban van — csakis a sejtfal széleit

(ha 2 sejtbl áll), illetve sarkait (ha 3—4 sejtbl áll) f'rheti.

Ferde megvilágításnál a czentrumban lev világos pont teljesen

ki is vándorolhat valamelyik basalis sejt területérl, a mely
körülmény természetesen az ingert azonnal létrehozza.

A fény irányának a percipiálására a Hemigraphis-on tehát

nemcsak egy sejt, hanem egyszerre több sejt szolgál. Hogy a
percipiálás helyes legyen, feltétlenül szükséges, hogy a pereipiáló

sejtek összemüködjenek, szoros kapcsolatban álljanak egymással,

mert csak így jöhet létre egyértelm inger. A Hemigraphis fény-

érzékeny sejtjei önkéntelenül az állati szem retinájára emlékez-

tetnek, a mely számtalan érzösejtböl van összetéve, a melyek
mindannyian egy czél, a helyes kép percipiálásának a szolgála-

tában állanak. A növényeknél azonban, a mint Haberlandt^
kimutatta, a czél nem ugyanaz, mint az állatoknál, mert a

Hemigraphis „retina"' sejtjei nem egy képnek a percipiálására,

hanem a fény irányának a helyes megállapítására törekszenek,

s e czélból egyesültek.

A levél fonákát borító epidermis-sejtek között hasonló szr-
képletek vannak, mint a milyet a levél színérl írtam le, de a

kúpalakú sejt háromszor is hosszabb s így meredeksége miatt

nem képes megvilágításbeli különbséget létrehozni. Az egész

szrképlet sokkal vastagabb külsfalú sejtekbl áll, erteljesebb
is és egészen más funkcziót látszik teljesíteni, mint a levél színén

levk. A levél fonákáról vett felületi metszettel a lencsekísérlet

nem sikerül.

Az Eranthemum igneum (5-ik kép) lomblevelének színén

hatalmas sejtcsoportok emelkednek, a melyek mindmegannyi
fényérz szervei a levélnek. A kiemelked sejtcsoportok meg-
lehetsen srn vannak egymás mellett, úgy, hogy közöttük ren-

desen csak 2—4 epidermis-sejt fér el. Egy-egy ilyen kiemel-

ked sziget háromféle sejtbl van összetéve. 3—5 sejt sugarasan

elhelyezve alkotja a szerv alapját. A basalis sejtek sokkal

nagyobbak, mint a rendes epidermis-sejtek. Bels faluk egy
szintben fekszik az epidermis sejtek bels falával, de magas-
ságban jóval felülmúlják azokat, majdnem kétszer olyan magasak.
A basalis sejtek felfelé keskenyednek s egy meredek kupola

alakú sejttel lesznek betetzve. Ennek a középs sejtnek a

csúcsán van még egy kis sejtecske, a mely alul, a hol az alatta

lev kupolaalakú sejttel érintkezik, szétlapul, majd pedig ezen

lapultságból hirtelen felemelkedve, egy egyenes kúpban végzdik.

1 G. Haberlandt. i. h. 134. 81. old.
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A lencsekísérletet végrehajtva a középs, azaz a kupola

alakú sejt bels falának szintjében egy igen kis világos pontot

látunk. E körülmény arra enged következtetni, hogy az egész

kiemelked sejtcsoportban a fény irányának a percipiálásában

különösebben a két fels sejt vesz részt és pedig olyanformán,

mint azt már a Salvia splendens-nél leírtam, t. i. az egyik sejt

fénygyííjt, a másik pedig érz. A lencsekisérlet bizonyítja, hogy
a kupolaalakú sejt domború fala is mint fénygyjt szerepel.

A kevésbbé intenzív, nagy világos mez a basalis sejtek hátsó

falát éri s így itt ugyanaz az eset áll el, mint a Hemigraphis-on,

t. i. a több sejtbl álló érzsejtcsoport. Ilyen módon a basalis

sejteket nem szabad a fényérzékenységbl teljesen kizárni.

Jelen esetben is a szerv csúcsán lev kúpalakú sejt gyjti
össze a fénysugarakat s az alatta lev sejt hátsó falát borító

plasmában hozza létre a heliotropikus ingerek elidézéséhez
szükséges megvilágításbeli különbséget. A kupolaalakú érzsejt

bels fala a levél mesophylluma felé domborodó, a mi még alkal-

masabbá teszi az érzsejt szerepére. Mindkét sejtben elég b,
de átlátszó plasmatartalmat találtam.

Az izodiametrikus epidermis-sejtek közül nagy, többsejt
szrképleteket látunk kiemelkedni (6. kép), a melyek igen emlé-

keztetnek a levél színén talált s az elbb tárgyalt fényérz szer-

vekre. Itt is van 3—5 basalis sejt. Erre következik két vagy

több hosszúkás hengeralakú, majd pedig egy kúpalakú sejt. E
felett van egy többé-kevésblDé hosszú, talakú képlet, a melynek
az alja szétlapul.

A mi a szrképletek hosszúságát és alkotó sejtjeinek szá-

mát illeti, igen nagy variácziót mutatnak. Az els változást a t-
alakú sejten, annak hosszúságát illetleg, észlelhetjük. A basalis

sejtcsoport és a kupolaalakú sejt állandóan megvannak, de a

közöttük lev hengeres sejtek száma igen változó, st a henge-

res sejtek teljesen hiányozhatnak is.

A fényérzékeny szerveket a levél fonákán található szr-

képletekkel összehasonlítva, els pillantásra észrevesszük, hogy
a fényérzékeny szervek nem egyebek, mint módosult szrképle-

tek, a melyek a levél fonákán lev szrképletekhez hasonló ala-

kok módosulásából jöttek létre. Több metszetet átvizsgálva, egész,

sorozatot állíthatunk össze. A sorozat a levél színén lev szr-
képletekkel fejezdik be, a hol a fényérzékeny szervek már
meglehetsen egyformák. A fényérzékeny szervre nézve különö-

sebben a talakú sejt módosulása bír fontossággal. Bármily

hosszú is legyen a talakú sejt, az alja kissé ellapul, a mit a

fénygyjt sejteknél is megtalálhatunk, A fénygyjt sejtek túl-

nyomó része kúpalakú, de vannak egyesek, a melyeknek az alsó

része nemcsak ellapul, hanem ez a lapos rész magasságban meg
is növekszik s egy kis kúpocska van a tetején, a mely a t-
alakú sejt utolsó maradványa. A fénygyjt sejt eme alakja igen
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emlékeztet a H a b e r 1 a n d t-tól ^ ismertetett Fittonia Verschaf-

feltii egyik variáczinja fényérzékeny szervének a fénygyjt sejt-

jére. Ezek szerint látliatjnk, hogy az Eranthemum igneum leve-

lének színén található fénygyjt sejt a módosulás sorozatának

legkevésbbé sem végs, hanem a módosulás tovább folytatódik

s valószínleg egy olyan biconvex (esetleg planconvex) lencse-

alakban fog végzdni, mint a milyet Haberlandt a Fittonia

Versehaffeliii egy másik variácziójánál irt le ^

A fényérz szerv fénygyjt sejtjének a fala sokkal er-
sebb fénytörés, mint a szerv többi sejtjének küls fala. Chlor-

ziukjóddal kezelve sárgába hajló halványkékszin lesz, jól meg-
különböztethet tehát a rendes cellulóza-reakcziótól. Phloroglucin-

sósav, sudan III. hozzáadása után változatlün marad. Kénsav
oldja phloroglucin- sósav reakcziónál azt tapasztaljuk, hogy a levél-

fonákán lev talakú sejtek falai megpirosodnak; tehát elfási-

dottak. Minél rövidebb a talakú sejt, annál halványabb a piros

szín, annál kevésbbé vannak elfásodva ; a levél színén lev
fénygyjt sejtek pedig egyáltalában nincsenek elfásodva. A
fénygyjt sejt falának az anyagát a végrehajtott reakcziók alap-

ján nem tudtam biztosan megállapítani ; valószínleg olyan cel-

lulózából áll, a melybe pectin van berakódva.

A fény irányának a percipiálására érdekes berendezést ta-

láltam az Eranthemum Schomburglcii lomblevelén (7. kép). A
papillaris epidermis-sejtek között némely sejtnek a tetején, a

papillák csúcsának a szintjében egy kúpalakú sejt van, a mely
majdnem még egyszer olyan magas, mint az epidermis-sejtek.

A papillák csúcsán a fal kissé meg van vastagodva, a mi elég

gyakori eset." A kúpalakú sejttel ellátott epidermis-sejtek alakra

nézve csak annyiban különböznek a többiektl, hogy a csúcsuk

le van lapítva és erre helyezkedik a kúpalakú sejt átlátszó plas-

mával és sejtanyaggal.

A lencsekísérlet kitnen sikerül. Ha a metszet felületét

kissé megnedvesítjük és ügy hajtjuk végre a lencsekísérletet,

igen érdekes dolog tnik a szemünkbe ; t. i. féíiyes pontot csakis

azon epidermis-sejt hátsó falán fogunh látni, a melyek kúpalakú
sejtekkel vannak ellátva. A dolog magyarázata a következ. A
papillaris epidermis-sejtek víz alá kerülve megsznnek mködni
mint gyjtlencsék ;

^ a kúpalakú sejtek basisa a papillák csú-

csának a szintjébe esvén, a kúpalakú sejt vagy teljesen vagy
részben kiemelkedik s mint fénygyjt sejt szerepel tovább is.

Az Eranthemum Schomburgkii-n tehát a fényérz szervek két

típusa kombinálódik : a papillaris epidermis-sejtek egyrészt, a

fénygj^jt és érzösejtekkel ellátott lokális fényérzékeny szervek

1 G. Haberlandt. i. h. Taf. 3. Fig. 4.

* G. Haberlandt. i. h. Taf. IH. Fig. 3.

^ G. Haberlandt. i. h. Taf. I. Fig. 15, 16, 18.
* G. Haberlandt. i. h. 86. old.
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másrészt. E berendezés tökéletességre nézve minden más papil-

laris epidermis-sejttel bíró lomblevelet felülmúl. Hányszor törté-

nik ugyanis, hogy a lomblevél szine huzamosabb ideig nedves
marad ; ha a vizréteg a papillákat teljesen elborítja, a levél kép-

telen az állandó fényirányról tudomást szerezni és a fényadta

állandó helyzetbe jutni. Az Eranthemum Schomhurgkii lombleve-
iéinél az epidermis-sejtek felé emelked kúpalakú sejtek még
mindig képesek a fényt összegyjteni, a basalis sejtjük pedig

annak irányát percipiálni. A fentemlített növény lomblevele tehát

akkor is képes a fényadta állandó helyzetbe jutni, mikor a levél

szine huzamosabb ideig nedves.

Ezek után átaltérek vizsgálataim legérdekesebb részére, a

Callisia repens fényérz szervére.

A hatalmas hatszöglet epidermis-sejtek közé kis gömb-
alakú sejtek vannak beékelve (10. kép felületi nézet, 8. kép ke-

resztmetszet); ez utóbbi sejtek mindig egy keresztfal fölött he-

lyezkednek el úgy, hogy hátsó fala négy epidermis-sejttel érint-

kezik. A gömbalakú sejtnek mintegy a fele az epidermis-sejtek

nivója fölé emelkedik és e domború rész a tetején hosszú

szrképletet visel.

A lencsekisérlet igen jól sikerül, a mennyiben az illet sejt

bels falának szintjében egy elég kis terjedelm világos pontot

láthatunk. A fénygyüjtést csak az epidermis-sejtek fié emelked
félgömb végzi, a szrképlet természetesen ki van abból zárva,

mint azt már Haberlandt^ a Peperomia jJulchella-n és S e e-

fried^ Stellaria nemorum-on is tapasztalta.

Valamivel kisebb, de ugyanolyan epidermis-sejteket és szr-
képleteket találunk a levél íonákán is (9. kép) a lencsekísérletet

végrehajtva ugyanolyan képet kapunk, mint a milyet a levél

színérl vett felületi metszeten láttunk ; szóval a levél fonákát

borító epidermis a hozzátartozó szrképletekkel együtt alakilag

majdnem, optikai viselkedésüket illetleg pedig teljesen iigyanazok.

Ha a levél mesophyllumát megnézzük, azt találjuk, hogy
a dorsiventralitás alig jut kifejezésre, a mennyiben a nagy sejt-

üregekkel ellátott szivacsparenchima sejtjei a levél szinén csak
alig észreveheten vannak megnyúlva s a „palisad" sejtek alig

különböznek a mesophyllum többi sejtjeitl. Ehhez járul még az

is, hogy az egész mesophyllum átlátszó s a chlorophyllum-sze-

mek egyenlen vannak benne eloszolva.

A Callisia repens már a harmadik növény lévén, a mely-

nél a lomblevél fonákán is optikailag éppen olyan viselkedés
sejteket találtam, mint a levél színén, nem érhettem be Haber-
landt-nak^ és Seefried-nek * már említett idevonatkozó ma-

1 G. H a b e r 1 a n d t. i. h. Taf. IH. Fig. 16.

2 F. S e e f r i e d. i. h. 5. old. Taf. I. Fig. 7.

' G. Haberlandt. i. h. 125. old.
* F. Seefried. i. h 8. old. (1318.)
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gyarázatával, hanem kísérletekhez kellett folyamodnom, annak

az eldöntésére, hogy vájjon a levélfonákán található berendezé-

sek tényleg a fény irányának a percipiálására valók-e vagy nem ?

A kísérlethez Detmer^ praktikumában leirt helíotropikus

kamarát használtam.

Kísérleteimet a budapesti növénykerti herbárium könytár-

szobájának egyik ablakában végeztem. A Desmodium gyrans és

a Salvía splendens nem voltak alkalmasak a kísérletezésre, mert

a leveleik egy nap multával már fonnyadni kezdtek s két nap

múlva már le is hulltak. A CalHsia repens bizonyult csak egye-

dül alkalmasnak, a mely még egy heti kísérletezés után is tel-

jesen épségben volt s legfeljebb csak az alsó leveleinek a szára

kezdett száradni.

Az illet példányt a növénykert üvegházából hoztam, a

melynek csak az egyik hosszanti fala és a tetzete lévén üveg-

bl, az egyoldali megvilágítás következtében a levelek mind egy
síkban voltak igazodva. A cserepet úgy helyeztem a heliotiopikus

kamarába, hogy a levelek fonáka mind a kamara nyílása felé nézett,

de úgy, hogy a levelek síkja és a bees fénysugarak nem QO** ot,

hanem körülbelül GO^-ot zártak be, azaz a levelek fonáka nem
volt a fényadta állandó helyzetben. 24 óra múlva elhagyták elbbi
állásukat és harmadnap már teljesen merlegesen estek a fény-

sugarak a levelek fonákára s ebben az állásban meg is marad-

tak. A helíotropikus kamara nyílása csak 3 X 5 cm lévén, arány-

lag kevés levelet ért a világosság. A mely levél sötétben volt,

az mozdulatlan maradt, st egyik példánynál a majdnem átellenes

levelek közül csak az egyik volt megvilágítva s az lefelé kanya-
rodva teljesen elhagyta állását, a másik levél azonban —

• a

melyik nem volt megvilágítva — megtartotta azt az eredeti állá-

sát, a melyet az üvegházban vett volt fel. A kísérlet megkez-
dése eltt néhány levélnek a színét korommal kentem be, ez

axonban teljesen felesleges volt, mert a bekent és a be nem
kent levelek egyenlen reagáltak, mert a színük helyzetüknél

fogva is sötétségben volt.

E kísérlet befejezése után akadtam rá W á c h t e r-nek ^ a
Callisia repens-re vonatkozó közleményére. W á c h t e r azt ta-

pasztalta, hogy ha a Callisia repens-t a laboratóriumba hozzák,

annak levelei lehaj Iának. e jelenséget chemonastikus mozgásnak
tekinti, a melyet a laboratóriumban lev különféle gázokkal telt

tisztátlan leveg (világító gáz, dohányfüst stb.) hatásának tulajdonít.

Hogy kísérletem e kifogástól is ment legyen, megismételtem

azt az üvegházban. A levelek viselkedése ugyanaz volt, mint az

els kísérletem alkalmával, st mikor egy alkalommal öt napig

akadályozva volcam az ellenrzésben, a levelek nemcsak hogy

• ^ W. D e t m e r. Das kleine pflanzenphysiologische Prakticum. 228. old.

* W. W a c h t e r. Chemonastische Bewegungen d. Blatter von Cal-

lisia repens.

4*
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elfoglalták a fényadta állandó helyzetet, hanem a szár heliotro-

pikiis görbülése folytán a levelek, síkjaik megtartásával, a nyílás

felé közeledtek.

E kísérletek, azt hiszem, elég világosan bizonyítják, hogy
a Callisia repens lomblevelének a fonáka is fénf^érzékeny és hogy
a fonákán elforduló szörképletek tényleg fényérzékeny szervek.

Igen valószínnek tartom, hogy a Callisia repens lombleve-

leinek Wachter-tól chemonastikusnak leírt mozgása nem egyéb,

mint heliotropikus mozgás, a melyet a levél fonákának fényér-

zékenysége idéz el. E feltevés mellett szól az is, hogy Wáchter
a chemonastikus mozgásokat csakis a Callisia repens-né\ találta,

míg a legközelebbi rokonainál, a Tradescantiak-on már nem, s

nézetem szerint azért nem, mert a Tradescantia-k leveleinek

fonáka nincsen fényérzékeny szervvel ellátva; nem fényérzéke-

nyek s nem is végezhetik azt a mozgást, a mit u Callisia repens

lomblevelei végeznek.

Most még az van hátra, hogy miképen tudjuk a fényérzé-

keny szervekre vonatkozó eddigi ismereteinkkel összhangzásba

hozni s hogyan tudjuk a fenti jelenségeket megmagyarázni? Az
anatómiai bélyegek és a levél fényérzékenységét bizonyító kísér-

letek alapján aként foghatjuk fel a dolgot, hogy a Callisia repens

lomblevele., ha a színét helyzeténél fogva már nem képes a fény-

adta állandó helyzetbe hozni, úgy — lévén a levél mesophylluma

majdnem homogén — az assimilatióra nézve még mindig elnyö-

sebb lesz., ha a fonáka jut a kedvez megvilágításba.

Tekintve azt, hogy eddig több dorsiventralis lomblevél fo-

nákán találtak ugyanolyan, vagy közel hasonló alkotású sejteket,

képleteket, mint a levél színén, a melyek optikailag alkalmasak

volnának a fény irányának a percipiálására; st a Callisia repens-

nél tényleg arra is szolgálnak, a levél fonákának a fényérzékeny-

ségét tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Igen valószín,

hogy a fényadta állandó helyzet elérésében sok lomblevélnél a

levél fonákának is tetemes szerep jut osztályrészül. Ezen állítást

azonban csak kísérletek igazolása mellett lehet fentartani s ezek

a kísérletek fogják képezni további vizsgálódásaim tárgyát.

Végül nem mulaszthatom el, hogy hálás köszönetet ne

mondjak Richter Aladár dr. és Mágocsy-Dietz Sándor dr. pro-

fessor uraknak, a kiknek intézetében jelen dolgozatomat készí-

tettem, és pedig a kolozsvári növénytani intézetben, dolgozatom

anatómiai részét és a hozzá tartozó rajzokat, a budapesti növény-

tani intézetben pedig a dolgozatom fiziológiai részét. Nagy kö-

szönettel tartozom mindkét professor úrnak azon szívességükért,

melynél fogva a szükséges anyagot, eszközt és intézeti könyvtárt

rendelkezésemre bocsátották és ama szíves útbaigazításukért és

érdekldésért, a melylyel dolgozatom iránt mindenkor viseltettek.

A szakosztály 1908 februárius havi ülésébl.

Közlemény a kolozsvári és a budapesti tudomány-egyetem növénytani

intézetébl.


